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6.3.2013 B7-0079/124 

Amendamentul 124 

James Nicholson 

în numele Grupului ECR 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Datorită integrării succesive a mai 

multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 

fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 

privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 

referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai 
egală a sprijinului direct, ținându-se 
totodată seama de diferențele care persistă 
în ceea ce privește nivelul salariilor și 
costurile de producție, nivelurile 
sprijinului direct pe hectar trebuie să fie 
ajustate progresiv. În perioada în cauză, 
toate statele membre care acordă plăți 
directe sub nivelul de 90% din media UE 
trebuie să elimine o treime din decalajul 
dintre nivelul lor actual și acest nivel. 
Această convergență trebuie să fie 
finanțată proporțional de către toate 
statele membre care acordă plăți directe 
peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 

(21) Datorită integrării succesive a mai 

multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 

fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 

privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit în mod egal între 
statele membre, prin eliminarea legăturii 

cu referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii, 
ținând seama de articolul 39 alineatul 2 
din tratat, care prevede că PAC trebuie să 
aibă în vedere disparitățile dintre regiuni, 
nu dintre statele membre, și de articolul 
40 alineatul (2),care interzice 
discriminarea dintre producătorii agricoli 
din Uniune. 
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stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca 
urmare a convergenței către această 
valoare care trebuie obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita 
consecințele financiare perturbatoare 
pentru fermieri, statele membre care au 
utilizat schema de plată unică și în special 
modelul istoric, trebuie autorizate ca, la 
calcularea valorii drepturilor la plată în 
primul an de aplicare a noii scheme, să 
țină seama, parțial, de factori istorici. 
Dezbaterea privind următorul cadru 
financiar multianual pentru perioada 
care începe în 2021 trebuie să axeze, de 
asemenea, asupra obiectivului de 
convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Amendamentul 125 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată 
anuală, pe lângă plata de bază, pentru 
practicile obligatorii care trebuie aplicate 
de către fermierii care abordează în mod 
prioritar obiectivele strategice în 
domeniul climei și al mediului. Practicile 
respective trebuie să ia forma unor 
acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate 
de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 

eliminat 
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mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică, și al Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor sălbatice, câtă 
vreme aceste practici sunt compatibile cu 
obiectivele directivelor respective. 
Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 
privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a 
îndeplini nicio altă obligație, având în 
vedere beneficiile de mediu recunoscute 
ale sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Amendamentul 126 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 

naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 

care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 

confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 

importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 

trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că 
o regiune are anumite necesități sensibile 
și sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 

naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 

care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 

confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 

importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre ar 

trebui autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin. Sprijinul cuplat 
ar trebui acordat numai în măsura în care 
este necesar pentru crearea unui stimulent 

în vederea menținerii nivelurilor actuale de 
producție în regiunile respective și pentru 
a asigura respectarea corespunzătoare a 
acestei condiții. Comisia ar trebui 
împuternicită să monitorizeze nivelul 
producției din sectoarele și regiunile în 
care se acordă această formă de sprijin și, 
dacă este necesar, să solicite statelor 
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numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 

în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 

pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 

activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din 
plafonul național anual stabilit pentru 
fiecare stat membru, trebuie să se delege 
Comisiei și competența de a adopta acte 
de punere în aplicare, fără a se aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

membre să reducă procentajul de plăți 
directe furnizate ca sprijin cuplat. Acest 
sprijin ar trebui să fie disponibil, de 

asemenea, pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 

de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 

nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Amendamentul 127 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Plățile directe se repartizează între 
statele membre astfel încât fiecare stat 
membru să primească, ca plafon național, 
o sumă corespunzătoare numărului de 
hectare acoperit de cererile de plăți 
directe în 2013 înmulțit cu nivelul mediu 
al plăților directe din întreaga Uniune în 
2013. Statele membre în care media 
plăților directe pe hectar, calculată pe 
baza plăților din 2013, depășește 110 % 
din media plăților la nivelul UE pot 
efectua plăți suplimentare din bugetul lor 
național în cuantum de cel mult două 
treimi din diferența dintre valoarea medie 
a plăților directe în țările respective și 
media la nivelul UE în 2013. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Amendamentul 128 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 

poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea articolului 11, 

nu trebuie să depășească plafoanele 
stabilite în anexa III la prezentul 
regulament. 

(1) Fără a aduce atingere articolului 8, 
cuantumul total al plăților directe care 

poate fi acordat într-un stat membru în 
temeiul titlurilor III, IV și V pentru un an 
calendaristic, după aplicarea articolului 11, 

dacă este cazul, nu trebuie să depășească 
plafoanele stabilite în anexa III la prezentul 
regulament. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Amendamentul 129 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 

astfel cum este menționat la articolul 
11,care este reflectat de diferența dintre 
plafoanele naționale prevăzute în anexa II, 

la care se adaugă cuantumul disponibil în 
conformitate cu articolului 44, și 
plafoanele nete prevăzute în anexa III, este 
pus la dispoziție ca sprijin din partea 
Uniunii pentru măsurile din cadrul 

programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. 

(2) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 

astfel cum este menționat la articolul 11, 
dacă este cazul, care este reflectat de 
diferența dintre plafoanele naționale 

prevăzute în anexa II, la care se adaugă 
cuantumul disponibil în conformitate cu 
articolului 44, și plafoanele nete prevăzute 
în anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin 
din partea Uniunii pentru măsurile din 

cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Amendamentul 130 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 

temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează: 

(1) Un stat membru poate decide că 
cuantumul plăților directe care urmează să 

fie acordate unui fermier în temeiul 
prezentului regulament într-un anumit an 
calendaristic se reduce după cum urmează: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Amendamentul 131 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 
(3a) Statele membre care au aplicat 
schema de plată unică pe suprafață, astfel 
cum este prevăzută în Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, pot limita calcularea valorii 
unitare a drepturilor la plată prevăzute la 
alineatul (1) la o sumă echivalentă cu cel 
puțin [40 %] din plafonul național sau 
regional stabilit în conformitate cu 
articolul 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1) sau, după caz, la articolul 23 
alineatul (2).  

 
Statele membre respective pot majora 
valoarea națională sau regională a 
drepturilor la plată calculată în 
conformitate cu alineatul (1) în cazul în 
care valoarea totală a drepturilor la plată 
deținute de un agricultor în cadrul 
schemei de plată de bază este mai mică 
decât valoarea totală a ajutoarelor pe care 
agricultorul în cauză le-a primit în 
oricare an calendaristic din perioada 
cuprinsă între 2009 și 2013, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009.  

 
În acest scop, valoarea națională sau 
regională a fiecăruia dintre drepturile la 
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plată deținute de agricultorul în cauză 
este majorată cu un procent din diferența 
dintre valoarea totală a drepturilor la 
plată din cadrul schemei de plată de bază 
și valoarea totală a ajutoarelor pe care 
agricultorul în cauză le-a primit în anul 
ales de către statul membru în temeiul 
celui de al doilea paragraf, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009.  

 
Pentru calcularea majorării, statul 
membru poate lua în considerare tot 
sprijinul acordat unui agricultor în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009 în anul ales de către statul 
membru în temeiul celui de-al doilea 
paragraf, altul decât plăți în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, cu 
condiția ca statul membru respectiv să fi 
decis să nu aplice, în sectoarele relevante, 
sprijinul cuplat facultativ acordat în 
temeiul titlului IV din prezentul 
regulament. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Amendamentul 132 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază 
menționate în capitolul 1 trebuie să 
aplice, pe hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului: 

eliminat 

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai 
mult de 3 hectare și nu este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă 
(cultivată sau spontană), nu este lăsat 
integral în pârloagă sau nu este cultivat în 
întregime cu culturi aflate sub apă o mare 
parte a anului; 

 

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și  

(c) amenajarea unei zone de interes 
ecologic pe suprafața lor agricolă.  

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4) și nici aplicării disciplinei 
financiare, reducerile lineare în 
conformitate cu articolul 7 și orice 
reduceri și penalități impuse în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] [HZR], 
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statele membre acordă plata menționată 
în prezentul capitol fermierilor care 
respectă acele practici dintre cele trei 
menționate la alineatul (1) care sunt 
importante pentru ei și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32. 

(3) Fermierii ale căror exploatații se află 
integral sau parțial în zone care fac 
obiectul Directivei 92/43/CEE sau al 
Directivei 2009/147/CE au dreptul la plata 
menționată în prezentul capitol, cu 
condiția să aplice practicile menționate în 
prezentul capitol, în măsura în care 
practicile respective sunt compatibile, în 
exploatația în cauză, cu obiectivele 
directivelor menționate. 

 

(4) Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 
ce privește agricultura ecologică au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol. 

 

Primul paragraf se aplică numai 
unităților unei exploatații care sunt 
utilizate pentru producția ecologică în 
conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007. 

 

(5) Plata menționată la alineatul (1) se 
efectuează sub forma unei plăți anuale 
per hectar eligibil, declarat în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), 
a cărei valoare se calculează anual prin 
împărțirea cuantumului rezultat din 
aplicarea articolului 33 alineatul (1) la 
numărul total de hectare eligibile 
declarate în statul membru în cauză în 
conformitate cu articolul 26. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Amendamentul 133 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10% din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă: 

eliminat 

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau 

 

(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
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capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Amendamentul 134 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv, 
pot decide să utilizeze mai mult de 10 % 
din plafonul național anual prevăzut în 
anexa II, după aprobarea de către 
Comisie în conformitate cu articolul 41. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Amendamentul 135 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o, în 

conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și 
să decidă, cu efect din anul 2017: 

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o în 

conformitate cu alineatul (1) și să decidă, 
cu efect din anul 2017: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Amendamentul 136 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatele (1) și (2), în limitele prevăzute la 

alineatele respective, dacă este posibil, și, 
dacă este necesar, să modifice condițiile de 
acordare a ajutorului; 

(a) să mărească procentajul stabilit la 
alineatul (1), în limitele prevăzute la 

alineatele respective, dacă este posibil, și, 
dacă este necesar, să modifice condițiile de 
acordare a ajutorului; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Amendamentul 137 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri sunt scutiți de 
utilizarea practicilor agricole prevăzute în 
titlul III capitolul 2. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Amendamentul 138 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre stabilesc cuantumul 
plății anuale din cadrul schemei pentru 

micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 
(2) și (3): 

(1) Statele membre pot stabili cuantumul 
plății anuale din cadrul schemei pentru 

micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 
(2) și (3): 

Or. en 

 
 


